ESBORRANY ACTA CONSELL SECTORIAL DE LA INFÀNCIA I DE LA
ADOLESCÈNCIA EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2017 AL SALÓ DE PLENS DE
L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA
Assistents representants:
Miquel Castillo Faus: Regidor d’educació (President)
Rafa Gómez: Regidor de Serveis Socials (Vicepresident)
Mª José Ruiz: Representant PP
Almer Villajos: Representant EUPV
Lola Verdeguer: Representant PSPV-PSOE
Álvaro Ruiz: Representant Ciudadanos
Carmen Cervera: Representant Podem
Pepe Rosell: President Falla la Pau
Javi Martín: Representant AMPA Camp de Túria
Elena Fortea: Representant AMPA Mas d’Escoto
Diego Casas: Representant Joves de Riba-roja
Ángel Cuerda: Representant CEIP Cervantes
Carlos Ramón Ordiñana: Representant CEIP Mas d’Escoto
Carlos Arnau: Representant CEIP Camp de Túria
Cristina Minguet: Representant CEIP Mas d’Escoto

Assistents assessors:
Marcos Ros Serrano: Secretari
Mario Argente González: Tècnic d’Educació
Susana: Tècnica de Menors

Excusen la seua absència els membres no presents.
Xelo Tomás López: Representant Compromís (Suplent)
Esther Mayo Almarche: Representant Associació Ecn Clau de Conte
Fernando San Isidro: Representant Juniors Grup Foc
Corina Yolanda Richards: Representant CEIP Cervantes
Rebeca Durá Rubio: Representant CEIP Camp de Túria
Adrián García: Representant CEIP Eres Altes
Ángel Villajos: Representant CEIP Eres Altes
Sent les dihuit hores i quaranta cinc minuts, es reunixen les persones relacionades a l’inici de la
present acta en el lloc i la data abans indicats per a tractar el següent orde del dia:
Primer: Benvinguda de la presidència i presentació de cada representant.
Es presenta cada assistent i membre representant.
Segon: Elegir un secretari.
Miquel: Proposa a Marcos Ros com a Secretari
És elegit per unanimitat
Tercer: Elecció de representants (titular i suplent) en el Consell de Poble.
Miquel: El representant del Consell han de ser majors de 16 anys i es proposa modificar el
reglament per que puguen anar menors.
Rafa: Proposa que en el Consell de Poble el Consell d’Infància i Adolescència hauria de ser
representat per un major i un menor.
Javier: Proposa que en la representació el menor hauria d’estar acompanyada per un major amb
un mínim de confiança per al menor.

Miquel: Proposa que els representants no siguen polítics.
Es presenten Elena Fortea com a titular i Javier Martín com a suplent temporalment fins que
siga modificat el Reglament.
Són elegits per unanimitat.
Quart: Presentació del Consell
Miquel fa un breu resum de Consell i les finalitats del mateix.
Cinqué: Anem a acordar com funcionarà el Consell
Miquel: Llegix la informació del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència i explica el
reglament. Proposa que 15 dies abans de convocar el Consell s’envie un esborrany d’ordre del
dia per poder incloure més punts.
Pepe: Els xiquets i xiquetes han d’arreplegar les opinions dels companys i companyes del centre
independentment de la data del Consell.
Miquel: Una cosa és el que els majors poden fer arribar a la presidència i altra que els xiquets
venen com a representants dels seus col·les i instituts.
Almer: Hauríem de vore què es pot parlar al Consell i què no, per no interferir en altres Consells.
Miquel: Llegix les finalitats del reglament del Consell.
Javier: El Consell ha de ser a nivell dels xiquets en general, no com als xiquets en el col·le.
Miquel: Proposa que el Consell es reunixca 3 vegades a l’any.
Rafa: Pensa que 3 vegades són massa.
Álvaro: Si es vol que el Consell siga un instrument valuós que no es faça pessat per als xiquets i
proposa que siguen 2 vegades ja que 3 també li pareixen massa.
Diego: En cas de que amb les dos reunions ordinàries siga necessària una altra reunió, fer una
altra extraordinària.
Miquel: Proposa que el Consell es reunixca dues vegades, en febrer i en octubre com a ordinàries
i l’hora serà a les 18:30.
S’acorda per unanimitat:

1.- Dues convocatòries ordinàries a l’any (febrer i octubre).
2.- Convocar per correu electrònic, enviar un esborrany de l’acta immediatament, i l’ordre del
dia en un termini de 3 o 4 setmanes abans del Consell.
Sisé: Altres temes dels quals vulguem parlar.
Mª José: La gent que vulga assistir com a públic ha de passar-ho per registre d’entrada 48 hores
abans del Consell, per tant la convocatòria del Consell ha d’acordarse com a mínim 48 hores
abans del Consell.
Rafa: Proposa modificar el reglament al que modificaria la composició dels representants
demanant que hi haja un/a tècnic/a de menors i un/a psicòleg.
Mª José: Proposa que l’Escola Infantil també estiga representada al Consell.
Almer: Fer arribar l’existència del Consell al Conservatori Professional de Música i Dansa.
Javier: Demana que s’envie un esborrany d’acta abans de la convocatòria.
Rafa: Fa menció al Consell de Convivència i Absentisme ja que creu que té relació amb este
Consell.
Javi: Proposa tractar el tema d’itineraris segurs perquè també te relació amb aquest Consell.
Finalment s’acorda per unanimitat:
1.- Convidar a l’Escola Infantil “Riu Túria” i al Conservatori de Música i Dansa.
2.- Enviar un esborrany de l’acta en temps suficient per a analitzar-la i discutir-la en l’associació
o col·lectiu.
3.- Incloure en el proper ordre del dia la presentació de la Comissió Municipal de Convivència i
Absentisme i la presentació del projecte d’itineraris segurs.
I no havent-hi més assumptes per a tractar s’alça la sessió sent les 20:00 hores del mateix dia.

Firmat: Miquel Castillo i Faus.
Regidor d’Educació.

